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KÖSZÖNTŐ

 

Kedves Elsőévesek! 
 

Engedjétek meg, hogy a Hallgatói Képviselet nevében szeretettel köszöntselek Benneteket a 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Karán, és ezzel együtt 
gratuláljak a sikeres felvételitekhez! 
 Mikor felvételt nyertem az Egyetemre, emlékszem, mennyi kérdés merült fel bennem a 
tanév kezdetével kapcsolatosan, mint például milyen lakhatási lehetőségeim vannak, hogyan 
készül el majd az órarendem. A GPK-n igyekszünk segítséget nyújtani nektek, ha bármilyen 
kérdésetek merülne fel, vagy bizonytalanok lennétek valamiben. Az évfolyamtársaitokhoz, a 
felsőbb évesekhez, tankörvezetőitekhez vagy a Hallgatói Képviselethez is bátran 
fordulhattok, ha segítségre van szükségetek.  Ha nem jutottatok a megfelelő információ 
birtokába, akkor az alábbi elérhetőségeken, felületeken találhattok a felmerülő kérdéseitekre 
választ vagy kérhettek tanácsot:  

● A Hallgatói Képviselet honlapja: www.ghk.bme.hu. Itt tesszük közzé a legfontosabb 

és legtöbb hallgatót érintő információkat, ezért érdemes frekventáltan nézegetni. 

Elsőévesként nagyon sok hasznos tudnivaló vár rátok a „Gólya” menüpontban. 

● A honlap az elsődleges kommunikációs csatornánk, emellett még a Facebook 

oldalunkon tudtok tájékozódni, ahol igyekszünk minden lehetőséget közzétenni, 

illetve a fontosabb határidőkre még egy figyelmeztetést megjeleníteni, hogy biztosan 

ne maradjatok le semmi fontos dologról. Facebookon a BME-Gépészkari Hallgatói 

Képviselet-GHK néven találhattok meg minket. 

Amennyiben semmilyen felületen és csatornán nem találjátok a választ a kérdésetekre, 
illetve éppen senkit sem tudtok megkérdezni, akkor kereshettek bennünket tematikus e-
mail címeink egyikén:  

• tanulmanyi@ghk.bme.hu – tanulmányi ügyek 

• osztondij@ghk.bme.hu - teljesítmény alapú ösztöndíj pályázatok  

• szoc@ghk.bme.hu – szociális alapú ösztöndíj pályázatok 

• kollegium@ghk.bme.hu - kollégiummal, teremigényléssel kapcsolatos kérdések   

• info@ghk.bme.hu - általános, a fentiek közé nem sorolható egyéb témák, valamint 

rendezvénnyel kapcsolatos kérdések  

Szorgalmi időszakban hetente kétszer tartunk fogadóidőt, melyeknek időpontját a 
honlapunkon tesszük közzé. Amennyiben azonnali segítségre van szükségetek, akkor 
hívhattok bennünket szociális és kollégiumi ügyekben a +36 20 / 224 – 4139-es, az 
általános kérdések estén a +36 30 / 747 - 3759 -es telefonszámon is.  
Egyetemi éveitekre sok sikert és kitartást kívánok!  
 
Üdvözlettel:  Lántzky Anna  
 elnök  
 BME Gépészkari Hallgatói Képviselet 

https://ghk.bme.hu/
https://www.facebook.com/ghk.bme/

